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AGENDA 

9:30-10:00 Powitanie 

(W. Suryn, R. Hofman, E. Hołodnik-Matysek) 

10:00-11:00 Inżynieria Jakości Oprogramowania 

(W. Suryn) 

15 minut przerwa kawowa 

11:15-12:00 Jakość oprogramowania - podejście biznesowe 

(S. Dębczyński) 

12:00-12:45 Oprogramowanie (bez)użyteczne-rola doświadczenia użytkownika 

(W. Kotecki) 

12:45-13:30 Przyszłość oprogramowania routera domowego i możliwości nowych usług wysokiej 

jakości 

(P. Wit, P. Skweres) 

13:30-14:00 Wymagania pozafunkcjonalne – zbędny balast czy wartościowa pomoc? 

(J. Nawrocki, S. Kopczyńska) 

45 minut przerwa na lunch 

14:45-15:15 Jakość wymagań a wymagania jakości. Czy możliwa jest obiektywizacja oceny? 

(B. Bereza) 

15:15-15:45 Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa 

(D. Szczęsnowicz-Kocięcka, M. Kwaczyńska) 

15:45-16:15 Model V jako narzędzie stymulowania jakości oprogramowania 

(D. Kajrunajtys) 

16:15-16:45 Słów kilka o architekturze, testowaniu i jakości – teoria a praktyka 

(M. Pogoda) 

16:45-17:00 Zakończenie 

(R. Hofman) 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Collegium Altum 

ul. Powstańców Wlkp. 16 
Sala 16 (parter) 
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INŻYNIERIA JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA 
(W. SURYN) 

 

Prezentacja porusza aspekty związane ze zdefiniowaniem zakresu inżynierii jakości 

oprogramowania i metod jakimi ta dyscyplina się posługuje wyjaśniając zarówno podstawowe 

pojęcia, jak również uzasadnienie do prowadzenia prac badawczych i stosowania jej zasad w 

praktyce. W dalszej części uwaga skupiona jest na kierunkach rozwoju zarówno wynikających 

z rozwoju rynku IT, jak i z kierunku prowadzonych w środowisku międzynarodowym badań 

związanych z jakością oprogramowania. 

 

Jakość oprogramowania jest ściśle związana z dojrzałością, zarówno po stronie dostawcy 

(producenta), jak i odbiorcy. Temu zagadnieniu poświęcone są kolejne części prezentacji, które 

przedstawiają rozwój modeli jakości oprogramowania oraz odniesienia ich do cyklu życia 

oprogramowania (szczególnie do wymagań, projektu, wdrożenia, oceny i możliwości 

śledzenia). 

 

Ostatnia część prezentacji poświęcona jest najnowszemu trendowi związanemu z badaniem 

możliwości oceny wiarygodności oprogramowania definiując nowe podejście do opisu 

interakcji oprogramowania z użytkownikiem i sposobie jej oceny. 

 
Prof. Witold Suryn jest wykładowcą École de 
Technologie Supérieure w Montrealu, Canada 
(uczelnia techniczna sieci Université du 
Québec), gdzie wykłada inżynierię 
oprogramowania zarówno na studiach I i II 
stopnia, oraz III stopnia, a także prowadzi 

badania w obszarze związanym z inżynierią jakości 
oprogramowania, zarządzania projektami oraz wiarygodności 
oprogramowania. Dr. Suryn jest także wiodącym badaczem i 
dyrektorem GELOG: IQUAL, Software Quality Engineering Research 
Group przy École de Technologie Supérieure. Dr. Suryn ma ponad 20 lat doświadczenia w branży 
IT, zdobytego m.in. w Oracle, Electronic Data Systems (obecnie HP EDS) i Gemplus. Od 1998 Dr. 
Suryn reprezentuje Kanadę w ISO/IEC JTC1/SC7 – System and Software Engineering Working 
Group 6 w zakresie jakości oprogramowania. W październiku 2003 Dr. Suryn przejął funkcję 
Sekretarza komitetu ISO/IEC JTC1/SC7, a od 2012 roku został wybrany na Prezesa Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania. 
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JAKOŚĆ OPROGRAMOWANIA - PODEJŚCIE BIZNESOWE 
(S. DĘBCZYŃSKI) 

Prezentacja: „Jakość oprogramowania – podejście biznesowe” 

• Wpływ jakości oprogramowania na jego pozycje na rynku. Dlaczego wysoka jakość nie 
zawsze gwarantuje sukces?  

• Różnice w podejsciu do jakości pomiędzy oprogramowaniem „z półki” a oprogramowaniem 
realizowanym w ramach dedykowanego projektu.  

• Subiektywny odbiór poziomu jakości oprogramowania. Czy klient zawsze ma racje? 
Ekonomika jakości oprogramowania. 

 

Sławomir Dębczyński - Prezes Zarządu Verax 
Systems – działającego globalnie producenta 
oprogramowania umożliwiającego zarządzanie 
usługami telekomunikacyjnymi od zarządzania infrastrukturą poprzez 
provisioning, aż po biling. Związany z branżą nowych technologii  od poczatku 
kariery. Pierwsze projekty relizował w instytucjach finansowych oraz  
międzynarodowej korporacji, gdzie  specjalizując się w doradztwie z zakresu 
OSS / BSS dla operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych wdrażał 

rozwiązania dla wiodących firm w branży takich jak Alcatel, Nokia czy Samsung. Jako menedżer z 
międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym, w Verax Systems odpowiada za 
strategię i rozwój biznesu, kluczowe partnerstwa, sprzedaż produktów oraz ich marketing. Ekspert 
w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji – posiada zdolność do kompresji złożonych 
zagadnień, usprawniania komunikacji i negocjacji. Jeden z założycieli, a aktualnie Członek Zarządu 
pełniący funkcję Sekretarza Wielkopolskiego Klastera Teleinformatycznego,  wspierającego ideę 
rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy poznańskimi firmami IT. Pod jego zarządem Verax 
Systems został wyróżniony m.in. jako Poznański Lider Przedsiębiorczości. Z wykształcenia 
specjalista w zakresie systemów informatycznych, absolwent Politechniki Poznańskiej. Prywatnie 
mąż i ojciec, triathlonista oraz pasjonat sportów ekstremalnych. 
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OPROGRAMOWANIE (BEZ)UŻYTECZNE-ROLA DOŚWIADCZENIA 
UŻYTKOWNIKA (W. KOTECKI) 

 

Jakość oferowanych usług jest obecnie jednym z kluczowych elementów walki konkurencyjnej. Nie 
cena, nwet nie sama oferta (która często jest bardzo podobna) ale właśnie jakość. Jakość, która 
powoduje zadowolenie klienta. 

 

W przypadku oprogramowania i szeroko definiowanych produktów cyfrowych przez lata jakość 
była definiowana poprzez liczbę funkcji, możliwości technologiczne a także wydajność.  

 

Obecnie się to zmieniło. Dynamiczny rozwój rynku IT na rynku konsumenckim sprawił, że 
kluczowym stała się walka o pozytywne doświadczenie użytkownika - User Experience.  

 

W prezentacji zostaną poruszone praktyczne aspekty procesu projektowania doświadczeń 
użytkownika na przykładzie case-study z branży IT, telekomunikacyjnej, finansowej. 

 

Wiesław Kotecki, partner w UseLab - spółki 
badawczo-doradczej zajmującej się user-
experience, usability i architekturą informacji. 
Strateg UX z wieloletnim doświadczeniem. W 
UseLab odpowiedzialny za doradztwo 
kluczowym klientom w obszarze budowania i wdrażania strategii User 
Experience/Customer Experience. 

 

Realizował projekty w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Ukrainie, Czechach, na Węgrzech, 
Danii, Hiszpanii. Pracował m.in dla takich klientów jak: Cartoon Network, NOKIA, Telewizja Polska, 
Deutsche Bank, Millenium Bank, mBank, BGŻ, Polkomtel, Netia, Gazeta.pl, Gadu-Gadu, Allegro, 
Intercars. 

 

Prelegent licznych konferencji, szkoleniowiec, mentor, wykładowca na SWPS i SGH. Jeden z 
pomysłodawców UX Poland – największej konferencji poświęconej UX w Europie Centralnej. 
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PRZYSZŁOŚĆ OPROGRAMOWANIA ROUTERA DOMOWEGO I 
MOŻLIWOŚCI NOWYCH USŁUG WYSOKIEJ JAKOŚCI 

(P. WIT, P. SKWERES) 

Router domowy stał się na przestrzeni ostatnich lat centrum komunikacyjnym wszystkich ludzi i 
urządzeń, znajdujących się w domu użytkownika. Pierwotnie tę rolę pełnił zwykły telefon, ale 
został wyeliminowany przez swoje ograniczenia związane z transmisją głosu, możliwością 
wykonywania tylko jednego połączenia i „stacjonarnością”. Aktualne wdrożenia pokazują, jak 
ważną częścią routera domowego jest jego oprogramowanie, stawia się mu coraz większe 
wymagania, np. niezawodność, elastyczność, szybkość, możliwość zdalnego dostępu i dopisywania 
modułów/aplikacji, gotowość na nowe usługi, itd. Te wszystkie wymagania muszą być spełnione 
jednocześnie a dodatkowo być tanie i łatwe w implementacji.  

Aby spełnić te wymagania wypracowano kilka sposobów na zadowolenie klienta końcowego z 
oprogramowania routera domowego. Proponuję podzielić je na 2 główne filary: otwarte i 
zamknięte. W większości dzisiejszych implementacji stosuje się dodatkowo oprogramowanie 
kastomizowane, które uatrakcyjnia przekaz.  

Optymalnym rozwiązaniem na dzisiaj wydaje się oprogramowanie otwarte, ponieważ spełnia 
najwięcej wymagań stawianych przez usługi nowej generacji. Przykładów tego typu 
oprogramowania jest coraz więcej (OpenWRT, OSGi, Lua, …) 

Ze względu na mnogość dostępnych rozwiązań, niezbędna jest standaryzacja podejścia do 
oprogramowania routera domowego. Nie jest aż tak istotne, które z tych rozwiązań zostanie 
wybrane i będzie wspierane dalej. Najważniejsze jest to, aby pojawił się jeden najwyżej dwa 
standardy.  

 

Paweł Skweres ma wieloletnie doświadczenie w zakresie badań i rozwoju urządzeń abonenckich. 
Zaczynał od opracowania metodyki testowania techniki VDSL2, gdy ta wchodziła na rynek 
europejski. Z sukcesem wdrożył routery domowe, działające w technice VDSL2 do sieci jednego z 
największych operatorów w Polsce. Dobrze zna światowy rynek urządzeń abonenckich oraz Smart 
Home 

Paweł zajmuje się wyposażeniem klienckim na wszystkich etapach ich rozwoju, poczynając do fazy 
standaryzacji (BroadBand Forum, Home Gateway Initiative, …), poprzez fazę badawczą, 
antycypacyjną aż po wdrożenie na rynek. Dzięki temu ma bardzo szerokie spojrzenie na temat 
urządzeń abonenckich i Smart Home, ukierunkowuje ich rozwój, aby następnie je wdrożyć do 
komercyjnej oferty 
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WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNE – ZBĘDNY BALAST CZY 
WARTOŚCIOWA POMOC? 

(J. NAWROCKI, S. KOPCZYŃSKA) 

Projekty informatyczne kończące się sukcesem przeznaczały aż ok. 30% czasu na inżynierię 
wymagań (dane z 2001r.). Jednak wraz z pojawieniem się podejść zwinnych działające 
oprogramowanie stało się ważniejsze od obszernej dokumentacji czyli m.in. specyfikacji wymagań. 
Powstał zatem problem – jak zarządzać wymaganiami w projektach zwinnych tj.  stosując praktyki 
Scruma, eXtreme Programming, czy też wdrażając koncepcję „lean”. Podczas prezentacji podzielimy 
się z Państwem naszymi doświadczeniami i przemyśleniami w poszukiwaniu odpowiedzi na ww. 
problem w obszarze wymagań pozafunkcjonalnych.   

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki ukończył studia 
informatyczne na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Poznańskiej (PP) w 1980r. Od 2010r. 
jest Dziekanem Wydziału Informatyki PP. W 2011r. 
został wybrany na V-ce Przewodniczącego IFIP 
Technical Committee 2: SoftwareTheory and 
Practice, a w 2013r. na członka IFIP Board. Od 
1998r. jest opiekunem anglojęzycznej specjalności 

magisterskiej Software Engineering, w ramach której funkcjonuje 
Studio Rozwoju Oprogramowania. Prowadzone przez niego badania 
dot. m.in. metodyk zwinnych, zastosowania metod NLP w inżynierii oprogramowania.   

Sylwia Kopczyńska jest absolwentką kierunku Informatyka na Wydziale 
Informatyki Politechniki Poznańskiej (summa cum laude), a obecnie doktorantką 
w Instytucie Informatyki. Prace badawczo-wdrożeniowe prowadzi nad 
pozyskiwaniem wymagań pozafunkcjonalnych i zarządzaniem jakością z 
wykorzystaniem metod empirycznej inżynierii oprogramowania. Ponadto 
uczestniczy w projektach informatycznych  w kraju i zagranicą (pracowała dla 
Microsoft, organizacji z branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, turystycznej i 

transporotowej). 
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JAKOŚĆ WYMAGAŃ A WYMAGANIA JAKOŚCI. CZY MOŻLIWA JEST 
OBIEKTYWIZACJA OCENY? 

(B. BEREZA) 

To, czy oprogramowanie jest dobre, zależy od stopnia, w jakim spełnia ono chęci i potrzeby odbiorców, 
klientów, użytkowników, czyli, na ile jest zgodne z ich wymaganiami. 

W praktyce, wiele wymagań odbiorcy nie tylko oprogramowania, ale każdego produktu, każdej usługi, 
pozostaje nieświadomych, niedookreślonych, niejasnych, a nawet… nielegalnych. Jeśli taki odbiorca 
jednocześnie chce mieć oprogramowanie zgodne z prawem, to ma wymagania niespójne – częsta sytuacja. 
Można dbałość o niektóre swoje wymagania dobrowolnie scedować na kogoś innego: na przykład na 
państwo, na inną firmę, na organizację atestującą. 

Jest to powszechna praktyka wobec systemów, zwanych krytycznymi dla bezpieczeństwa. Tam – nawet 
niezależnie od woli i świadomości zleceniodawcy – obowiązuje zasada, że spełnione muszą być wymagania 
odpowiednich standardów bezpieczeństwa, i że nie tylko klient, ale państwo, lub stosowna organizacja, ma 
prawo to zweryfikować. 

Zadaniem, jakie stawia sobie SASO, jest dostarczenie kupującym lub zlecającym wykonanie oprogramowania, 
takich standardów, i mechanizmów weryfikacji, czy są spełnione, w szerszym zakresie niż tylko dla 
bezpieczeństwa (safety). To dobra inicjatywa: w końcu, dlaczego kupując na przykład pralkę, liczymy na to, że 
podłączona, nie wywali nam wszystkich korków, natomiast na oprogramowanie brak najprostszych 
gwarancji, poza tymi explicite wpisanymi do umowy? 

Kryje się w tej analogii pewne niebezpieczeństwo. Kupujący pralkę nie powie raczej, że „wprawdzie jest 
zgodna z normami, ale tak naprawdę potrzebna mi była lodówka”, natomiast wobec oprogramowania jest to 
sytuacja nagminna. Niejeden może powie: „cóż z tego, że ten produkt IT spełnia wymogi różnych standardów, 
skoro nie realizuje moich potrzeb biznesowych?”. 

Aby tego uniknąć, trzeba, aby dostępna atestacja oprogramowania obejmowała także możliwości kontroli, czy 
stosowane metodyki zbierania i określania wymagań - tak tradycyjne jak zwinne - umożliwiają trafne i 
zobiektywizowane określenie prawdziwych potrzeb użytkowników, a metodyki walidacji – skuteczne 
sprawdzenie, czy produkt je spełnia. Czy to realny plan, czy skazana na niepowodzenie próba zastąpienia 
przez SASO całej inżynierii wymagań? To pytanie zadaje prelegent. 

 

Bogdan Bereza ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie inżynierii wymagań. 
Wykonywał w tym zakresie zlecenia dla takich firm jak Ericsson, Nohau, BorgWarner, 
Agora, Skania, TPSA i innych w Polsce, w Szwecji, w Czechach, w Niemczech. Jest częstym 
prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach. 

Bogdan jest skutecznym trenerem, autorem kilku książek z i wielu artykułów z dziedziny 
inżynierii oprogramowania, inżynierii wymagań i testowania. W połowie września tego 
roku opublikuje swoją nową książkę na temat zastosowania metodyk zwinnych. 

Współdziała aktywnie z IREB (International Requirements Engineering Board) oraz jest inicjatorem, 
współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań (wymagania.org.pl), inicjatorem i 
organizatorem Turnieju Inżynierii Wymagań (re-challenge.pl). 
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WYMAGANIA PRAWNE DLA OPROGRAMOWANIA W ŚWIETLE 
PRZEPISÓW PRAWA 

(D. SZCZĘSNOWICZ-KOCIĘCKA, M. KWACZYŃSKA) 

Oprogramowanie komputerowe jest oczywistym i niezbędnym narzędziem wykorzystywanym w 
prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Również dla dużej liczby 
konsumentów korzystanie z programów komputerowych jest naturalną i oczywistą formą 
zaspokajania wielu potrzeb. Aby jednak oprogramowanie mogło spełnić swoje funkcje w sposób 
prawidłowy i bezpieczny należy pamiętać, że w stosunku do sposobu korzystania z 
oprogramowania, jego funkcjonalności, wymagań pozafunkcjonalnych obowiązują określone 
wymagania prawne. Niespełnienie tych wymagań niesie za sobą określone konsekwencje prawne, 
częstokroć mogą być bardzo dotkliwe.  

Podczas wystąpienia, m.in. zastanowimy się jak wygląda w praktyce proces definiowania wymagań 
prawnych oprogramowania (dylemat twórcy i użytkownika), jakie są możliwe procedury 
weryfikujące, podamy przykłady ilustrujące konkretne przepisy prawa, normy oraz zalecenia 
opisujące takie wymagania.  

 

Marzena Kwaczyńska Radca 
prawny w Kancelarii Gessel, 
Koziorowski sp.k. specjalizuje się 
w bieżącej obsłudze prawnej 
spółek prawa handlowego sektora IT. Doradza przedsiębiorstwom 
świadczącym usługi informatyczne dla instytucji finansowych oraz 
klientów z sektora przemysłowego, energetycznego i budowlanego. 

Specjalizuje się w prawie kontraktów handlowych, prawie własności intelektualnej w szczególności 
w obszarze nowych technologii informatycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w 
korporacyjnej obsłudze spółek publicznych. 

Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Radca Prawny w Kancelarii Gessel, 
Koziorowski sp.k. specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora IT, w tym 
projektów wdrożeń informatycznych oraz projektów IT związanych z 
wykorzystaniem nowych technologii. Świadczy pomoc prawną m.in. w 
zakresie prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych w 
projektach informatycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w 
zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów 

gospodarczych branży IT. 
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MODEL V JAKO NARZĘDZIE STYMULOWANIA JAKOŚCI 
OPROGRAMOWANIA 

(D. KAJRUNAJTYS) 

 

 

Model V jako narzędzie stymulowania jakości oprogramowania Celem prezentacji jest spojrzenie na 
model V, jako podejście które chroni obie strony (dostawcę i nabywcę) od problemów, które mogą 
pojawić się pod koniec współpracą i niekiedy wymagają rozstrzygnięć na gruncie prawnym. Niby o 
tym wiemy a w praktyce...  Postaram się określić czynniki, które pomogą obu stronom 
minimalizować ryzyka kontraktów na zewnętrzne usługi IT.  

 

 

 

dr Danuta Kajrunajtys - niezależny doradca 
biznesowy specjalizujący się w przygotowywaniu 
firm do zmiany wynikającej z wykorzystania 
możliwości IT, rzeczoznawca Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego, wykładowca 
problematyki strategicznego wykorzystania IT w 
zarządzaniu i projektowania systemów informatycznych. 
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SŁÓW KILKA O ARCHITEKTURZE, TESTOWANIU I JAKOŚCI – 
TEORIA A PRAKTYKA 

(M. POGODA) 

W prezentacji zostaną przedstawione wyzwania Architekta IT związane z przygotowaniem 
projektu architektury systemu zorientowanej na wymagania, testy i jakość. Kilka spostrzeżeń z 
życia architekta, rozszerzonych o alternatywne scenariusze z idealnego świata. Dodatkowo – 
postaramy się przedstawić kilka koncepcji budowania architektury systemów zorientowanej na 
jakość i dlaczego te podejścia są przyczyną problemów w projektach IT. 

 

Maciej Pogoda pracuje jako Architekt rozwiązań CRM 
w zespole Dynamics Global Practice. Głównym 
obszarem jego działalności jest wsparcie 
konsultingowe wszelkich inicjatyw sprzedażowych i 
wdrożeniowych z zakresu Customer Relationship 
Management w regionie EMEA. Jego specjalnością 
jest zarządzanie strategicznymi projektami transformującymi sposób 
obsługi klientów w dużych organizacjach oraz zarządzanie tzw. 

trudnymi projektami. Maciej Pogoda posiada certyfikat CITA-P (Certified IT Architect Professional) 
i jest aktywnym członkiem International Association of Software Architects gdzie zajmuje się 
certyfikowaniem innych Architektów IT. Maciej Pogoda jest również prezesem Polskiego 
Towarzystwa Architektów IT (powstającym oddziałem IASA w Polsce). 

Maciej poprzednio pracował jako Chief Technology Officer w Microsoft Services CEE HQ i był 
odpowiedzialny za wsparcie projektów realizowanych w największych firmach w regionie. 
Odpowiedzialność obejmowała utrzymywanie jakości realizowanych projektów a także wsparcie 
merytoryczne tych najbardziej zaawansowanych technologicznie. Cześcią jego obowiązków bylo 
rowniez budowanie i rozwój kompetencyjny zespołu Architektów rozlokowanych w całym regionie 
CEE. 

Przed dołączeniem do zespołu CEE HQ, Maciej pracował jako szef zespołu konsultantów CRM w 
polskiej praktyce Microsoft Services.  

Przed dołączeniem do Microsoft w 2006 roku Maciej Pogoda pracował jako Architekt i Project 
Manager w ComputerLandzie (dziś Sygnity). 
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ZAKOŃCZENIE 
(R. HOFMAN) 

Podsumowanie konferencji będzie zawierało dodatkowo jeden przykład z badań 
przeprowadzonych w paradygmacie badawczym ekonomii behawioralnej związane z 
postrzeganiem jakości oprogramowania przez użytkowników. Zostaną zaprezentowane wyniki 
jednego z eksperymentów, gdzie zastosowano manipulację jakością oprogramowania budując 
wśród biorących udział w badaniu odpowiednią bazę wiedzy, a następnie poproszono kilka grup o 
ocenę tego samego produktu. Czy udało się zmienić postrzeganie produktu nie zmieniając samego 
produktu? 

 

Dr Radosław Hofman, jest doświadczonym managerem IT. 
Swoją karierę rozpoczynał w jednej w pierwszych 
internetowych spółek w Polsce, następnie sprawował 
kierownicze funkcje w Projekty Bankowe POLSOFT oraz 
Sygnity zarządzając zespołami, które w szczytowym 
momencie liczyły do 200 osób. Od 2007 roku prowadzi również badania 
naukowe mające na celu identyfikację uwarunkowań poznawczych, mających 
wpływ na procesy związane z wytwarzaniem i wdrażaniem 
oprogramowania. Obecnie pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego 
Działu Compliance w PayU S.A. (Grupa Naspers), a także jest wykładowcą na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Sekretarzem Generalnym Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania (jest także członkiem Komitetu 
Technicznego nr 171 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem rady programowej 
Akademii Managerów IT prowadzonej przez IDG Polska, współpracuje z ISO/IEC JTC1/SC7, IAENG - 
International Association Engineers, Mensa Polska, oraz posiada tytuł EUR ING nadawany przez 
FEANI, a w przeszłości był członkiem grupy programowej itSMF Polska oraz ekspertem w projekcie 
Polska-Foresight2020 prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 
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WIECZORNA DYSKUSJA O PRZYSZŁOŚCI SASO 

PROPOZYCJE DO ROZWAŻENIA 

• Szkolenia: 

o identyfikacja wymagań jakości 

� dla klientów 

� dla wykonawców 

• wsparcie narzędziowe: metoda SOQUAREM 

o inżynierska implementacja jakości: 

� wsparcie praktyczne (asysta u wykonawcy), 

� consulting 

• wsparcie narzędziowe: standardy z serii ISO/IEC 25000, metoda 
SQIM, książka W.Suryn “Software quality engineering” 

o przygotowanie produktu do certyfikacji Trustworthiness 

� wsparcie narzędziowe: metoda BEMSET (metoda w trakcie rozwijania na 
poziomie rozwiazań praktycznych). 

• Certyfikacja: 

o certyfikacja Trustworthiness 

� wsparcie narzędziowe: metoda BEMSET 

• Pomiary i/lub ocena jakości na zlecenie (zarówno producenta jak i wytwórcy) 

o wsparcie narzędziowe: standardy z serii ISO/IEC 25000 

• Uzyskanie akredytacji rządowej jako oficjalna organizacja certyfikująca 
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SOFTWARE QUALITY REQUIREMENTS (SOQUAREM) 
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SOFTWARE QUALITY IMPLEMENTATION MODEL SQIM 
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TRUSTWORTHINESS BEMSET 
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SOFTWARE QUALITY EVALUATION 
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WIĘCEJ NA TEMAT 

 


